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DOMÁCÍ 
   

čz. 58 HOSTÉ 
     

jméno hráče PL DO SUMA B CH jméno hráče PL DO SUMA B CH 

BAMBOUSKOVÁ 180 77 257 0 11 FUKOVÁ 225 80 305 2 8 

MAŠEK 244 79 323 2 10 HRUŠKA D. 227 95 322 0 7 

HRBKOVÁ 181 69 250 0 13 HAVEL 226 105 331 2 5 

ZIGAL 227 80 307 2 7 HRUŠKA M. 202 96 298 0 6 

 
832 305 1137 0 41 

 
880 376 1256 2 26 

   
  

        
DRUŽSTVA SK.   KUŽELKY *B* 

      
zahrádkáři 4   1137   0 

      
stavěči 6   1256   2 

  
  

    

Oba týmy si po pár dnech zopakovaly, přesně po třech, svůj vzájemný duel. Tentokrát, přestože ani dnes neslavili výhru, 

s mnohem lepším konečným výsledkem pro Zahrádkáře, jelikož ti minule dostali na cestu domů kanárka. První si opět 

zahrály Jana a Veronika. Úvodní plné vyzněly lépe pro hostující hráčku, když se dostala jednu devítku přes stovku. Janě 

chybělo do této mety pět kuželek. V dorážce, pak byl mezi nimi minimální rozdíl jedné kuželky ve prospěch Veroniky 

(42/43). Druhé plné opět zahrála lépe Veronika, když se dostala šestnáct kuželek přes stovku a protože Janě plné vůbec 

nevyšly, zahrála o deset méně než na dráze první, tak se vedení Veroniky zvýšilo jednatřicet kuželek. V čem držela 

domácí hráčka se soupeřkou krok, to byly obě dorážky. V té první rozdíl jedné kuželky a ve druhé dvou kuželek 

v neprospěch Jany. I díky dvěma přešlapům ve druhé dorážce Veroniky. Po součtu všech čísel, se Veronika dostala pět 

kuželek přes třista a uhrála první body pro svůj tým. A k tomu plus čtyřicet osm kuželek náskoku.  

Druzí šli na plány Zdeněk a David. Tady jsme byli svědky velmi vyrovnaného boje, který rozhodly prakticky až poslední 

dva hody hostujícího hráče. První plné oba zvládli přes stovku. Davidovi chyběla jedna kuželka do sto dvaceti a Zdeňkovi 

dvě do sto třiceti. Takže domácí hráč vede o jednu devítku. V dorážce se domácí hráč trochu více zasekl, když mu do čtyř 

devítek chyběly dvě kuželky. Toho využil David, kterému chyběla jedna kuželka k šesti devítkám a díky tomu se po 

polovině mače ujal vedení o deset kuželek. Druhé plné opět zahrál lépe domácí hráč. Sice dal o tucet kuželek méně než 

na dráze první, přesto jeho ztráta před dorážkou se smrskla na pouhé dvě kuželky. Takže druhá dorážka musela 

rozhodnout o vítězi duelu. Prakticky až do posledních hodů na tom byli oba na stejno, přesto si mírný náskok uhrál 

Zdeněk. Dva hody před konce totiž ztrácel hostující hráč na soupeře sedm kuželek. David šel do plných a otevřel si 

pětkou a zůstalo mu po fáně a sedlákovi napravo i nalevo. Ještě měl šanci posledním hodem minimálně na plichtu, ale 

trefil pouze jednu kuželku-sedláka napravo a tak se zrodilo jedno kuželkové vítězství Zdeňka. Oba se v zápalu boje 

dostali přes třístovku. Zdeněk o třiadvacet kuželek a David o dvaadvacet. Takže po dvou duelech je stav srovnán na 2-2 a 

hosté vedou o čtyřicet sedm kuželek.  

V tom třetím si zahráli Jitka a Martin. Do plných chybělo domácí hráčce patnáct kuželek a ztrácela jich na soupeře 

dvaatřicet. Také v dorážce byl Martin na tom lépe a navýšil své vedení o dalších devatenáct kuželek. Ve druhých plných 

se Jitka o jedenáct zlepšila, když jí čtyři kuželky chyběly do stovky. Martin se přes stovku dostal o jednu devítku a tak 

jeho vedení opět narůstá. I ve druhé dorážce se Jitka zlepšuje. Tentokrát o tři kuželky. Jenže Martin k výkonu z dráhy 

první, přidal ještě jednu kuželku navíc a nakonec se zastavil, jednatřicet kuželek za třístovkou. Hosté tak vedou před 

závěrečným duelem 4-2 a mají k dobru 128 kuželek. 

 Poslední si zahráli Pavel a Milan. Tady, stejně jako ve druhé dnešní dvojici, se čekal opět vyrovnaný boj, jelikož u obou 

není problém zahrát přes třista. Pavel vyhrál úvodní plné výkonem sedmnáct kuželek přes stovku a tady si nejspíš 

vybudoval důležitý náskok třinácti kuželek do další hry. Po první dorážce si pak své vedení pojistil ještě třemi kuželkami 

navíc (45/42). I druhé plné zahrál lépe domácí hráč. Přes stovku se dostal o deset kuželek a jeho vedení se navýšilo o 

tucet kuželek. Takže, před poslední dorážkou večera, vedl Pavel nad Milanem o osmadvacet kuželek. Slušný náskok. 

Jenže Milan jistě stále ještě neskládal zbraně. V dorážce pouze jednou chyboval a kuželku po kuželce své manko 

stahoval. Navíc, Pavel se oproti své první dorážce o deset kuželek pohoršil a to také hrálo Milanovi do karet. Nakonec, 

ale přece jenom Pavel, ze svého náskoku jednu devítku k dobru uhájil. Ve finále se tak domácí hráč dostal o sedm 

kuželek přes třístovku. To Milanovi do tří set dvě kuželky chyběly. Takže poslední duel vyhrávají domácí a srovnali stav 

na 4-4. Jenže rozhodující dva body za skóre zůstaly na straně hostí, jelikož nahráli o sto devatenáct kuželek více. Takže 

dva body za výhru 6-4  do tabulky týmů si zapisují hosté a pokračují tak v soutěži bez ztráty kytičky. 



 

  PRŮBĚŽNÁ TABULKA 

DRUŽSTVA ZÁP.   +   - KUŽELKY PRŮMĚR b + b - 
 
POŘ. 

STAVĚČI 10 82 18 12595 1260 20 0 
 

1 

AJEŤÁCI 12 75 45 14329 1194 18 6 
 

2 

DŘEVÁCI 12 78 42 14346 1196 16 8 
 

3 

JUNIOŘI 10 56 44 11736 1174 12 8 
 

4 

ZAHRÁDKÁŘI 11 43 67 12081 1098 8 14 
 

5 

ŠIKULOVÉ 11 30 80 10706 973 2 20 
 

6 

STAROSEDLÁCI 12 26 94 12310 1026 2 22 
 

7 
 


